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आरु्चमो एक प्रसवद्ध वंगीतकाय शोता.   



छडीच्मा वशाय्माने अनेक गाणमांना वुभधयु वंगीत देत अव.े 

जेंव्शा तो छडी शरले तेंव्शा ऑकेस्ट्रा वंगीत लाजलू रागे.  

जेंव्शा तो जोयात आऩरी छडी फपयाल ेतेंव्शा रभऩेर् लाजू रागे  

आणण जेंव्शा शऱुलाय ऩणे छडी फपयले तेंव्शा व्शोमोसरन लाजू रागे.  



ऑकेस्ट्रा वम्ऩल्मालय वगऱे प्रेषक  

ऩयत लाजला अवा घोऴ कयत.  

वंगीत वभायोश वम्ऩल्मालय प्रेषक आरु्चमोरा  
घेरून र्ाकत आणण प्रेभाने पुरांचा गुच्छ बेर् कयत.  



आरु्चमो म्शणामचा, “भी तुभच्मा वगळमांचा खऩू खऩू आबायी आशे, 

भी भाझ्मा ह्मा काठीचा वुध्दा खऩू आबायी आशे, हशच्मा सळलाम 

इतकं वुभधयु वंगीत वंचरन कयण ंभरा ळक्मच झारं नवतं.”  

नेशभीप्रभाणे अवा कायेक्रभ झाल्मालय आरु्चमोचा भॅनेजय 

पेसरक्व ने त्मारा काय ने घयी आणरे आणण म्शणारा,  
“रषात आशे ना उद्मा तुम्शांरा लल्डच रू्य रा जामच ंआशे.” 



घयी ऩोचताच नोकयाणीन ेत्मारा गयभ गयभ दधू प्मामरा हदरं, 
त्माचा कुत्रा र्वफकनीने त्मारा चऩरा आणून हदल्मा. त्माच्मा 
नोकयाने त्मारा फदरामरा यात्रीच ेकऩड ेवुद्धा आणून हदरे.  

त्मानंतय आरु्चमो आऩल्मा बफछान्मालय झोऩरा  
त्माने आऩरी छडी आऩल्मा फाजूरा ठेलरी. 



ऩण वकाऱी ती छडी ततथनू गामफ झारी.  

आयरू्योने गुढग्मालय फवून वगऱीकड ेळोधरं. 
त्माचा भॅनेजय एसरक्वने ळोधरं 

 त्माच्मा नोकयांनी एव्शढं च नाशी त्माचा कुत्रा र्वकीनी ने वुद्धा 
ळोधामरा भदत केरी ऩण छडी काशी सभऱारी नाशी.  



आता छडी सळलाम तो वंगीत कव ंदेणाय? 

आरु्चमो ओयडरा, “वंगीत वभायोश यद्द कया, लल्डच रू्य यद्द कया!”  

पेसरक्व त्मारा म्शणारा “लल्डच रू्य यद्द कयण ंळक्म नाशी.  
वगऱी ततफकरं् वलकरी गेरी आशेत,  

तुम्शांरा दवुमाच छडीचा लाऩय कयाला रागेर.” 



नंतय पेसरक्व आरु्चमोरा काय भधनू  

एका वंगीत लाद्म अवरेल्मा दकुानात घेऊन गेरा.  

ततकड ेआरु्चमोने एक एक 

 छडी उचरून त्माची ऩशाणी केरी.  
“शी रशान आशे”, “शी भोठी आशे”, “शी शरकी आशे”,  



“शी जड आशे”, वगळमा छड्मा फेकाय आशेत.  

भी छडी सळलाम वंगीत देऊ ळकणाय नाशी.”  

तेंव्शा पेसरक्व म्शणारा, “तुम्शी एक भशान वंगीतकाय आशात. 

ऑकेस्ट्राच ेवंकरन कयामरा तुम्शारा छडी कळारा ऩाहशजे शातांचा 
उऩमोग करून शी तुम्शी वंगीत वंचरन देऊ ळकता.”  

“नाशी भरा जभणाय नाशी,” आरु्चमो म्शणारा. 
“एकदा प्रमत्न तय करून फघा,” पेसरक्व म्शणारा. 



भग ते रगेचच ऑकेस्ट्रा अवरेल्मा खोरीत गेरे.  

आरु्चमो भंचालय गेरा.  
“भाझ्मा खऩू-खऩू ळुबेच्छा,” पेसरक्व म्शणारा.  



आरु्चमो ऑकेस्ट्राच्मा वभोय उबा याहशरा  
आणण शात शरलामरा वुयलात केरी.  

जेंव्शा त्माने जोयात शात शरलरे तेंव्शा रम्ऩऩेर् लाज ूरागर ंआणण 

जेंव्शा शऱुलायऩणे शात शरलरा तेंव्शा व्शामोसरन लाज ूरागरं.  



ऩयत लाजला, ऩयत लाजला प्रेषक ओयडू रागरे.  ते स्ट्रे्जलय आरे त्मांनी आरु्चमोच्मा ऩामाळी पुरं पेकरी. 



“ला भारक तुम्शी तय कभारच ंकेरीत, इतका वुभधयु ऑकेस्ट्रा भी 
आत्ताऩमतं एकरा नव्शता,” पेसरक्व म्शणारा.  

“तू फयोफय म्शणत शोताव, भी खयंच एक उत्तभ वंगीत वंचारक 

आशे,” आरु्चमो पेसरक्वच्मा कानात म्शणारा. 

ड्रसेवगं रूभ भधे नोकय आणण नोकयाणी त्माची लार्च फघत शोते.  
“शे फघा आम्शारा काम सभऱारं!” ते म्शणारे.  



त्माच्मा वभोय त्माचा कुत्रा र्स्ट्कनी उबा शोता  
आणण त्माच्मा तोंडात आरु्चमोची छडी शोती.  

 “भी आबायी आशे तुझा र्स्ट्कनी,  
ऩण भरा आता शी छडी नको,  

तूच तुरा खेऱामरा घे ती आता.” 



त्मा नंतय आरु्चमो लल्डच रू्य रा गेरा. 

 िमाप्त  


